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 الكهرومغناطيسية االشعة تداخالت او تفاعالت دراسة عن عبارة الطيفي التحليل 
 .المادة مع

100 بين يتراوح الذي الموجي الطول ضمن للجزيئات االلكتروني الطيف يقع-
   الكهرومغناطيسي للطيف nm ب وتختصر نانومتر 800

المرئي الضوء منطقةVisible region  تتراوح اإلنسان عين عليه اعتادت الذي 
 نانومتر 800 -400 الموجية االطوال بين

البنفسجية فوق المنطقة تقسم Ultra-Violet region  طيفيتين منطقتين الى 
 فوق المنطقة عليها ويطلق نانومتر 400-200 بين الموجي طولها يقع االولى

 نانومتر 200 من اقل الموجي طولها يكون والتي الثانية اما القريبة البنفسجية
 .المخلخلة البنفسجية فوق المنطقة عليها فيطلق

والفوق المرئية المنطقتين في الموجية االطوال عن للتعبير المستعملة الوحدة 
 الواحد النانومتر ) .A  ب ويختصر االنكستروم احيانا او النانومتر هي بنفسجية
 .(انكستروم 10 يساوي

 



 هذان يتذبذبان . مغناطيسية واألخرى كهربائية هي الكهرومغناطيسية الموجة مكونات احد إن -1
 .المغناطيسي المكون على عموديا الكهربائي المكون يكون بحيث سطح في للموجة المكونان

 .المادة مع الطاقة تحول تفاعالت في فقط فعاال يكون الذي هو الكهربائي المكون أن حيث

 

 تتناسب فوتون كل طاقة فان بالفوتونات غنية حزمة انه على الضوء اعتبرنا لو الدقائق صفات -2
  التالية المعادلة في  كما الموجة تردد مع طرديا

 

E = h v                                            

v= c/ l                         
 

E = energy (Joules, ergs) 

c = speed of light (constant) 

l = wavelength 

h = Planck’s constant 

n = “nu” = frequency (Hz) 

 





  الكيمياويتتراوح األشعة الكهرومغناطيسية التي تهمنا في مجال التحليل 
موجات الراديو ذات  الىذات الطاقة العالية  كامابصورة عامة من أشعة 

 .الطاقة الواطئة ويطلق على هذا المدى من األشعة بالطيف الكهرومغناطيسية

 

400)العين البشرية تكون حساسة فقط لنطاق ضيق من الطيف يقع بين  ان-
ويسمى بالضوء المرئي أما المناطق األخرى من الطيف فهي ( نانومتر 800

 .مناطق غير مرئية للعين البشرية 

 

 واالكثرفوق البنفسجية  لالشعة نانومتر 400تعود طول الموجة األقل من 
 .لألشعة تحت الحمراء نانومتر 750من 

 

 الماء تمتص الضوء على  اوالكحوالت  اوالمركبات العضوية المشبعة  ان
مما يسهل استعمالها كمذيبات في المنطقة  نانومتر 185طول موجي قدرة 

 .فوق البنفسجية

 

 





 

 

Violet:   400 - 420 nm  
 
Indigo:   420 - 440 nm  

 
Blue:   440 - 490 nm  

 
Green:   490 - 570 nm  

 
Yellow:   570 - 585 nm  

 
Orange:   585 - 620 nm  

 
Red:   620 - 780 nm  

 



 األشعة طاقة زيادة إلى يؤدي الكهرومغناطيسية لألشعة ما مادة امتصاص ان    

  انه الطبيعي ومن بالطاقة غنية المادة وتصبح الممتصة الكهرومغناطيسية

 تفقد ذلك بعد .أكثر التهيج كان كلما اكبر الممتصة الطاقة كمية كانت كلما

 من محتواها أن أي األصلية حالتها إلى وترجع امتصتها التي الطاقة المادة

 التالي والشكل بالمعادلة موضح كما واطئا يصبح الطاقة

 

Eh - E1 = ∆E =hv                            
 





إلى يؤدي ذلك فان ما مادة خالل الكهرومغناطيسي اإلشعاع مرور عند 

 قد فانه كافية طاقة على محتويا الفوتون  كان وإذا التغيرات من عدد حدوث

 تذبذبية تغيرات او الكتروني انتقال او تحول الى ويؤدي المادة قبل من يمتص

 . دورانية تغيرات الى يؤدي اقل طاقة على محتويا الفوتون كان واذا

 

البنفسجية فوق األشعة او السينية لألشعة الجزيئات او الذرات امتصاص ان  

 يصاحب و االلكتروني باالنتقال يسمى ما حدوث إلى يؤدي المرئية األشعة او

 الحمراء تحت االشعة اما .ودورانية تذبذبية تغيرات اقل بدرجة لكن ذلك

 فوتونات تمتلك ال حيث المادة جزيئات في تذبذبية تغيرات حدوث الى تؤدي

   .االلكتروني االنتقال إلحداث الكافية الطاقة االشعة هذه

 

 



 في أكثر أو واحدة مشبعة غير أصرة لوجود ملونة تظهر الملونة المواد ان  

 لأللوان المضيفة او المسببة المجاميع او األواصر هذه على ويطلق تركيبها

 بالمقابلN=N , C=O, C=C  امثلتها ومنChromophores   بالمواد

 على تعمل لكنها المادة على لون اي التضفي التي اخرى مجاميع توجد

   ب المجاميع هذه على يطلق للون المسببة القوة زيادة
Auxochromesامثلتها ومن CNH2, C-Br. 
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